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Kokius skysčius galima vežtis rankiniame bagaže?

Jei dvejojate ar turite papildomų klausimų, kreipkitės į oro uosto, aviakompanijos ar parduotuvių atstovus 

Nuo 2014 m. sausio 31 d.
Neapmokestinamų prekių parduotuvėje įsigytus 
pirkinius sandariame saugumo maišelyje. 
Sandarus saugumo maišelis, kuriame įsigyjimo metu 
buvo supakuotos prekės ir įdėtas pirkimo kvitas neturi 
būti atidarytas ar kitaip pažeistas.

Skysčius ne didesnėse nei 100 ml talpose, 
kurie turi būti sudėti į vieną permatomą užsegamą 
plastikinį ne didesnį nei 1 l talpos maišelį.

Vaistus ir specialius maisto produktus, 
pvz. kūdikių maistą. 

Visi kiti skysčiai privalo būti 
sudėti į registruotą bagažą. 

GALITE VEŽTIS:

VEŽTIS NEGALITE:

Paruoškite skysčius saugumo tikrinimui

Mobilumas ir  
transportavimas

Žemiau pateiktos taisyklės taikomos visiems skysčiams, aerozoliams, geliams, pastoms, losjonams, putoms, 
kremams, džemams, skystiems/kietiems mišiniams ir kitiems panašios konsistencijos produktams

Jei dvejojate ar turite papildomų klausimų, kreipkitės į oro uosto, aviakompanijos ar parduotuvių atstovus

Vežant skysčius įsigytus neapmokestinamų 
prekių parduotuvėje:

 Nuo 2014 m. sausio 31 d., bet kurioje oro uosto ar oro linijų 
neapmokestinamų prekių parduotuvėje įsigyti skysčiai, gali būti vežami kaip 
rankinis bagažas. 

 Jūsų neapmokestinamų prekių parduotuvėje įsigytas skystis ir jo pirkimo 
kvitas prekybos vietoje turi būti supakuoti į sandarų saugumo maišelį su 
raudonu krašteliu (žr. pav.).  

 Kelionės metu neatidarykite ar kitaip nepažeiskite sandaraus saugumo maišelio.

 Aviacijos saugumo darbuotojui gali reikėti atidaryti sandarų saugumo maišelį 
tikrinimui atlikti. Jei Jūs turite jungiamąjį skrydį kitame oro uoste, prašome 
apie tai įspėti aviacijos saugumo darbuotoją tam, kad Jūsų neapmokestinamų 
prekių parduotuvėje įsigytas skystis būtų supakuotas į naują sandarų 
saugumo maišelį.

Vežant kitus skysčius, aerozolius, gelius:
 LEIDŽIAMA: skysčius ne didesnėse nei 100 ml talpose, kurie turi būti sudėti į 
vieną permatomą užsegamą plastikinį ne didesnį nei 1 l talpos maišelį (žr. pav.).

 LEIDŽIAMA: kelionės metu gyvybiškai būtinus vaistus ir specialius maisto 
produktus, pvz. kūdikių maistą. Jūsų gali būti prašoma įrodyti tokių gaminių 
autentiškumą ir reikalingumą. 

 DRAUDŽIAMA: visi kiti skysčiai, aerozoliai ir geliai turi būti sudėti į 
Jūsų registruotą bagažą. 

Oro uoste:
 Pateikite visus Jūsų skysčius atskirai nuo rankinio bagažo aviacijos saugumo 
darbuotojams patikrinti.

 Atskirais atvejais, aviacijos saugumo darbuotojas gali atidaryti butelius ar 
skysčių talpas patikrinimui.

 Atskirais atvejais ir tik saugumo sumetimais skysčių gabenimas gali būti uždraustas.
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Papildoma informacija dėl skysčių,  
aerozolių ir gelių vežimo

Mobilumas ir  
transportavimas

Tik tam tikri skysčiai gali būti vežami kaip rankinis bagažas ir jie 
privalo būti pateikti aviacijos saugumo darbuotojams

Europos 
Komisija


